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مقاله پژوهشی
واکاوی مؤلفههای سبک زندگی شهید سلیمانی
غالمرضا تاج بخش

تاریخ دریافت1399/12/17 :
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تاریخ پذیرش1400/02/20 :

چکیده :ترویج سبک زندگی شهدا در جهت الگوسازی برای نسل جوان یک ضرورت استراتژیک برای
کشور محسوب میشود .محقق در این پژوهش درصدد است به مؤلفههای سبک زندگی سردار دلها از
منظر جوانان دست یابد .روش نمونهگیری برای پژوهش کیفی حاضر از نوع روش نمونهگیری هدفمند و
نظری است .تکنیک جمعآوری دادهها در این تحقیق مصاحبۀ نیمه ساخت یافته بوده است .در این پژوهش
از  25نفر از جوانان سنین بین  18تا 35سال شهرستان نیریز فارس مصاحبه گرفته شد .پس از تجزیه و
تحلیل دادههای کیفی ،پنج مؤلفهای اصلی سبک زندگی و چند مقوله فرعی شناسایی شد :سبک زندگی فرد
محور (مهربانی ،تواضع و فروتنی ،ساده زیستی ،شهرت گریزی ،دنیا گریزی ،عزّت نفس ،قاطعیت ،آرامش و
طمأنینه) ،سبک زندگی اجتماع محور (مردمی بودن ،وحدت آفرینی ،کمک به همنوعان) ،سبک زندگی
مدیریت محور (توانمندی و نبوغ نظامی ،دشمنشناسی ،شجاعت ،مدیریت جهادی ،قدرت تدبیر ،مهارت
ارتباطی) ،سبک زندگی سیاست محور (همگرایی منطقهای ،استکبار ستیزی ،فراجناحی و قدرت تحلیل و
درک شرایط سیاسی ،والیت مداری) ،سبک زندگی دین محور (خودسازی معنوی و خدامحوری ،روحیه
شهادتطلبی ،تفکر عاشورایی ،ارادت و تمسّک به معصومین(علیه السالم)) .توجه به شاخصهای سبک زندگی
خرب بیگانگان بیمه نموده و در عین
این شهید واالمقام ،میتواند جوانان را در مقابل توطئههای سوء و م ّ
حال اصالح رفتارهای ناپسند اجتماعی را تسریع بخشد.
واژگان اصلی :جوانان ،شهید سلیمانی ،سبک زندگی ،الگوسازی.

 .1دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیتاهلل بروجردی ،بروجرد ،ایران (نویسنده مسئول)
Tajbakhsh_gr@yahoo.com

مقدمه
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

مفهوم سبک زندگی ،ابعاد مختلفی از زندگی انسان را در ابعاد فردی ،خانوادگی و اجتمااعی شاامل
مایشاود و از زماره مفااهیمی اسات کاه اندیشامندان و پژوهشاگران حوزههاای علاوم اجتمااعی،
روانشناسی اجتماعی و مطالعات فرهنگی برای بیان پارهای از واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی جامعاه
آن را مطرح و به کار میبرند .سبک زندگی در این حوزهها معطاو باه ابعااد هنجااری ،رفتااری و
معنایی زندگی اجتماعی افراد باوده و داللات بار ماهیات و محتاوای رواباط ،تعاامالت و کنشاهای
اشخاص و آحاد مردم در هر جامعه دارد.
در شرایط جدید و مدرن که در نتیجه نوسازی و توسعه جواماع ،دسترسای و مصار رساانههای
جدید و ورود آن به زندگی مردم رو به فزونی گذاشته است ،بیشک روند تغییرات در سابک زنادگی
با سرعت زیادی جریان داشته و سبک زندگی تغییارات مساتمری را تجرباه میکناد .حجاف فزآیناده
استفاده از این امکانات و فناوریها بدون شک موجب دگرگون شدن سبکهای زندگی سانتی شاده و
جوانان جامعه اسالمی را با انواع انتخاابهاا در هماه حاوزههاای زنادگی آشانا مایکناد .ایان ورود
غیرتدریجی رسانههای فرامرزی و گریز از کنترل ،به ایجاد یک شاوک فرهنگای در ساطوح ناامر ی و
گاه مر ی دامن زده است.
در سالهای اخیر دشمنان نظام جمهوری اسالمی با ایجاد جنگ نرم به عناوان یکای از ماؤررترین،
کف هزینهترین و کارآمدترین و در عین حال به عنوان پیچیدهترین و خطرنااکتارین ناوع جناگ علیاه
امنیت کشور با شبهه افکنی در بین جوانان در تالش هستند تا ارزشهای دفاع مقدس و روحیاه ایااار و
شهادت را به عنوان یکی از عوامل قدرت ملی خدشهدار نمایند (تاجبخش.)1399 ،
کاهش پایبندی به اصول و ارزشهای دینی ،مصر گرایی و اشاعه ناوعی خودبااختگی در برابار
این الگوها و سبک زندگی غرب محور ،میتواند منجار باه ایجااد بحرانهاای اجتمااعی ،اقتصاادی و
فرهنگی در کشور شود .در چنین شرایطی توجه به مؤلفههای سبک زندگی ایرانی – اساالمی بایش از
پیش الزامآور و ضروری است و مسیری است که باتمسّک به آن میتوان از آسیبهای سابک زنادگی
غربی در امان ماند.
مقام معظف رهبری(مدظلهالعالی) با تأکید بر توجه مردم و مسائؤالن باه حاوزه سابک زنادگی اساالمی
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میفرمایند :تمّدن نوین اسالمی دارای دو بخش ابزاری (پیشارفتهای تکنولوژیاک ،صانعتی ،نظاامی،
عدم توجه به بخش حقیقی و اساسی که همان سبک و شیوه زندگی ایرانی -اسالمی است ،جامعاه باه
امنیت و آرامش روانی دست پیدا نخواهد نمود.
نظر به اینکه همواره جوامع نیازمند الگوهای پویا و ماؤرری در بدناه خاود بارای دسات یاابی باه
ارزشها و آرمانها میباشند ،لزوم سوق دادن جامعه به سبک زندگی شخصیتهای تأریر گذار جامعاه
یکی از مؤررترین و بهترین راهکارها در این راه است .با توجه به شاخصهای رفتاری شاهید سالیمانی
که رهبر انقالب با عباراتی مانند ایاارگر ،مجاهد ،ذخیره ارزشمند اسالم و مسلمین ،باا اخاالص ،مادیر
و ماادبّر ،شااجاع از وی یاااد نمااوده و پااس از شااهادت پرافتخااار وی نیااز فرمودنااد بااه شااهید حاااج
قاسف سلیمانی به چشف یک فرد نگاه نکنیف؛ به چشف یک مکتب ،یاک راه و یاک مدرساه درسآماوز
نگاه کنیف .بر این مبنا ،توجه به جنبههای سبک زندگی ،سیره معنوی و فضا ل اخالقی و ناوع مادیریت
جهادی وی و الگوسازی از این شاخصها و ویژگیهای ایان شاهید بزرگاوار بارای جامعاه یکای از
مؤلفههای مهف تحقق بیانیه گام دوم انقالب است.
شهید سلیمانی در سال  1359به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آمد و در طول هشات
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علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،روابط بینالمللی ،اختراع) و بخش حقیقی (سبک و شایوه زنادگی) اسات و

سال دفاع مقدس با حضور در جبهههای نبرد باا دشامن از فرمانادهان عاالی عملیاتهاای والفجار،8
کربالی  4و کربالی  5بود .پس از دفاع مقدس با بازگشت به زادگااه خاود کرماان ،درگیار جناگ باا
اشرار در مرزهای شرقی کشور شاد .وی در ساال  1379از ساوی مقاام معظاف رهباری(مدظلاهالعالی) باه
فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب شد و تا زمان شهادت ،در دفااع از حاریف اهالبیات(علیاه الساالم) و
مقابله با فعالیتهای تروریستی و خنای کردن نقشههای شوم دولتهاای اساتعمارگر در منطقاه غارب
آسیا به چهرهای جهانی و نماد ایاار و مقاومت تبدیل شد.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر و بررسی شاخصهای سبک زندگی سپهبد شاهید حااج
قاسف سلیمانی در آن است که راه و رسف زندگی و سیره عملی وی به عنوان یک مکتب ،یاک مدرساه
درس آموز و یک راه روشن است و جای خالی سبک زندگی وی ،در تار و پود زنادگی اماروزی باه
روشنی پیداست .بر این مبنا با بهرهگیری مؤرر از مؤلفههای مکتب این شهید و الگوبرداری از شخصیت
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وی که منظومهای منسجف و همگون از اجزای رشد یافته و به کمال رسایدهی متعادد و متناوع اسات،
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میتوان گامهای استوارتری در جهت تمدّن سازی برداشت .این پژوهش در صدد طراحی الگوی سبک
زندگی شهید سلیمانی است و تالش دارد به این سؤال اصلی پاسخ دهد که سبک زندگی سردار دلهاا
که باعث جاودانگی وی گردید از چه ابعاد و مؤلفههایی تشکیل شده است.
مبانی نظری
پیشینه سبک زندگی به حیات بشر باز میگردد و هر فرد یا گروه اجتماعی که در هر کجای این کره
خاکی میزیستهاند ،به زبان امروزی دارای سبک زندگی مختص به خود بودهاند .افراد یک جامعه ،دارای
نوع خاصی از رفتار و کنش و طرز فکر و اعتقاد هستند که سبک زندگی شیوه زیست آناان را تشاکیل
میدهد .مفهوم سبک زندگی در ادبیات علمی و فرهنگی بشر ،مقوله نسبتاً جدیدی مایباشاد .در ایان
مورد اینکه این اصطالح نخستین بار توسط چاه فارد یاا افارادی بکاار رفتاه ،میاان جامعاهشناساان و
روانشناسان اختال وجود دارد .در مورد تعریف و مفهومپردازی سبک زندگی توافقی وجود ندارد.
مفاهیف شکل زندگی شیوه زندگی کردن و سبک زندگی ،باه طاور معماول بارای بیاان شایوههای
مشابهی به کار میروند که طی آنها زندگی روزمره آفریده میشود .معادل واژه سبک در زباان عربای،
تعبیر اسلوب و در زبان انگلیسی style ،است .در فرهنگ آکسفورد سابک زنادگی ،روش خاصای از
زندگی و فعالیت یک شخص یا گروه تعریف شده است.
نخستین تعریف از سبک زندگی به سالهای دهاه  1920بااز مایگاردد؛ زماانی کاه مااکس وبار
جامعهشناس و اندکی پس از وی آلفرد آدلر 1روانشناس ایان عباارت را برسااخته و معرفای نمودناد.
پس از این دو نفر ،مفهوم سبک زندگی از سوی ویلیام لیزر 2در باازار پژوهای و توزیاع کااال باه کاار
رفت .و از آن پس به مرور زمان تعدیل و اصالح گردید .سازمان بهداشات جهاانی سابک زنادگی را
ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی انسان در طول زندگی خود شامل فعالیت بدنی و ورزشای،
تغذیه ،آرایش و لباس پوشیدن ،موسیقی عامه و ....که در پی فرآیناد اجتمااعیشادن باه وجاود آماده
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است میداند(تاج بخش.)1399 ،
ترجمه شده است و بیشتر به سبکهای زنادگی جااری در زنادگی روزماره اشااره دارد .در واقاع سابک را
محصول کنش متقابل میداند که میتواند به شکل بخشیدن به نظف اجتماعی کمک کند .و چگاونگی جریاان
حیات و شیوه زندگی انسانها به صورت فردی و گروهی مانند استفاده از درآمد ،طول زمان کار ،شیوه لبااس
پوشیدن ،تغذیه ،نحوه آرایش ،محل سکونت ،رفتارهای دینی و فرهنگی و...را شامل میشود.
از نظر وبر 1سبک زندگی پیوستگی بسیار نزدیکی با نوع اشتغال فارد دارد و از طریاق تحصایالت
میسار گاردد .وی سابک زنادگی را از جانس رفتاار
رسمی اکتساب میشود و میتواند برای همگان ّ
میداند که تمایالت ،آن را هدایت میکنند و فرصتهای زندگی بستر بروز آن را فراهف میآورند.
گیدنز 2سبک زندگی را مجموعهای نسبتاً منسجف از همه رفتارها و فعالیتهای یک فارد معاین در
جریان زندگی روزمره میداند (گیدنز .)1388 ،از منظر وی سابک زنادگی عبارتسات از تاالش بارای
شناخت مجموعه منظمی از رفتارها یا الگوهای کنش که اشخاص آنها را انتخاب کرده و کانش شاان
در زندگی به واسطه آنها هدایت میشود .وبلن ،سبک زندگی را الگوهای رفتار جمعی میداناد کاه از
جنس رسوم و عادات اجتماعی و روشهای فکری هستند.
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واژه سبک زندگی در فرهنگ علوم اجتماعی بر خال روانشناسی یا اقتصاد به نوع زنادگی یاا معیشات

برای یافتن بهترین نوع سبک زندگی ،الگویی الزم است که همه مؤلفههای شناختی و رفتاری انسان
را به بهترین شکل در نظر بگیرید و از طر دیگر با یافتههای علمی مخالف نباشاد و همچناین دنیاا و
آخرت را در کنار هف ببیند و از هیچ یک از ابعاد مادی و معنوی انسان غافل نشود (کاویانی .)1388 ،در
دیدگاه اسالمی سبک زندگی دو نوع جهتگیری دارد )1 :باید و نبادهاای ماورد قباول در زنادگی )2
شیوههای اجرا و به عینیت رساندن آن که جهتگیری اولی ارزشی و اخالقی و جهتگیری دومی مبتنی
بر ارزشهای عملی است (طغیانی .)1392 ،منابع سبک زندگی اسالمی را میتوان در قالب چهاارگروه
اصلی معرفی کرد :قرآن کریف ،سیره پیاامبر گرامای اساالم(صالی اهلل علیاه و آلاه) ،جواماع روایای و حادیای،
دستاوردهای فکری و علمی اندیشمندان مسلمان.
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پیشینه تجربی تحقیق
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نظر به اهمیت و توجه به مکتب شهید سلیمانی به منظور نهادینه کردن ارزشهای دفااع مقادس و
مدافعان حرم ،متأسفانه ادبیات تجربی چندانی با رویکرد جامعهشناسی در مورد آن وجود ندارد .صارفاً
پژوهشگر در بررسی ادبیات تجربی تنهاا باه برخای مطالعاات انجاام شاده کاه باه طاور مساتقیف یاا
غیرمستقیف با موضوع مرتبط میباشد در ذیل اشاره مینماید.
جدول شماره  :1پیشینه تجربی
نویساااااندگان ،روش

اهدا و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافتهها

تاااج بخااش ()1399

هد بررسی تاریرات جامعه شاناختی

اجتماعی (کسب هویت جهادی ،کسب هویت اجتماعی

روش کیفاااااااااای

واقعاه شاهادت ساردار سالیمانی باار

فراملی ،تقویت سرمایه اجتماعی) ،سیاسای (همگرایای

پدیدارشناسی

جوانان

بینالمللی در مباارزه باا تروریساف و اساتکبار ساتیزی)،

طاااااااهری ()1399

هد ارا ه الگوی مدیریتی مطلوب برای

مبانی اعتقادی ،زمینههای فردی ،مشایهای سیاسای

روش تحلیل مضمون

مدیران عالی در جمهوری اسالمی ایاران

فرهنگی اقتصادی و سیاسی و زمینههای شغلی

استفاده شده

فرهنگی و مذهبی (دانش افزایی دفاع مقادس ،بصایرت
افزایی) و روان شناختی (الگو یابی ،همگرایی نسلی).

مبتنی بر سبک مدیریت شهید سلیمانی
دهقانی پوده و پاشاایی

هد تدوین الگوی فرماندهی شاهید

پنج بعد ایان شاهید واالمقاام :نظاامی ،فرمانادهی و

هوالسااااااو ()1399

قاسف سلیمانی

ماادیریتی ،فااردی و رفتاااری ،معنااوی و ارزشاای و
عملکردی مشخص شد.

روش تحلیل مضمون
حمیااااادزاده ()1398

هد بازنمایی سپاه پاسداران انقالب

این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اگرچه آمریکا

تحلیل گفتمان انتقادی

اسالمی دررسانههای غربای؛ مطالعاه

و متحدانش استراتژی نظامی شان در برابار گروههاای

موردی سردار قاسف سلیمانی در شش

تروریستی مانند داعش بینتیجه بوده است ،این تمایال

نشریه غربی

در میان مطبوعات آمریکایی وجاود دارد کاه ایاران و
سردار قاسف سلیمانی را برنده ،توانمند ،هوشمند و موفق
در مدیریت بحران منطقهای داعش نشان دهند.
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مقیماااای فیروزآباااااد

هااد شناسااایی اندیشااه ،عماال و

با تحلیل محتوی  27وصیت نامه شهدا؛ در قالاب 4

()1397

ساالوک واالی شااهدای ماادافع حاارم

مؤلفه والیتپذیری با ابعاد نگارش و رفتاار والیای،

روش تحلیل محتوی

درقالب مضامین سبک زندگی

نیروی محرکاه عشاق و احسااس مسائولیت دینای،

ویژگیهای شخصیتی و فردی و توصایهها باا ابعااد
زارعی (بی تاا) روش

بررسی ابعاد سبک زندگی جهاادگران

مهمترین مصاادیق سابک زنادگی شاهدا عبارتناد از

کتابخانهای

دفاع مقدس

بصیرت بخشی ،عدالتطلبی ،ساده زیستی ،مسئولیت و

فااااطمی و اساااالمی

بررسی و تشخیص نظاام ارزشهاای

نتایج به دسات آماده از آزماون معنایداری تفااوت

فارسانی ()1397

دفاع مقدس و نیز زمان کنونی

میانگین اولویت ارزشی نشان از معتایداری تفااوت

والیتپذیری ،استقاللگرایی ،شهادتطلبی ،پاساداری
از نظام و امر به معرو و نهی از منکر

روش توصااااایفی -

میانگین اولویتهای ارزشی جامعه کناونی باا دوران

تحلیلی

دفاع مقدس دارد.

ایااازدی و همکااااران

شناسایی آسایبهای تارویج فرهناگ

به لحاظ آسیبشناسی ترویج فرهنگ دفااع مقادس

()1396

دفاع مقدس در کشور

به لحاظ محتوی ،عملکاردی و سااختاری و نیاز باه

روش کیفی و مبتنی بر

لحاااظ راهبااردی نیااز در ابعاااد نگرشاای ،رفتاااری و

نظریه داده بنیاد

ساختاری قابل تحلیل و بررسی است.

باقری وهمکاران

هد بررسی سیره مادیریتی ساردار

الگاوی مادیریتی ماذکور در چهاار بخاش اصاول

()1395

شهید محمد ابراهیف همت

مدیریت ،جذب ،توسعه و نگهداشت مناابع انساانی

مقالۀ پژوهشی :واکاوی مؤلفه های سبک زندگی شهید سلیمانی /غالمرضا تاج بخش

عبادی معنوی و سیاسی اجتماعی دستهبندی گردید.

ارا ه گردیده است.

روش اسنادی
رشید و پاشایی ()1391

ارا ه مدلی مبتنای بار مادیریت داناش

برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس بایاد باین افاراد و باا

روش کتابخانهای

جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس

استفاده از نظریههای اجتماعی همکاری ایجاد نمود.

بااقری کنای وهمکاااران

هد طراحی الگوی رهبری معناوی

در این پژوهش به عاواملی مانناد محایط و پایش

()1390

با تأکید بار ویژگیهاای ساردار شاهید

زمینههای مورر در مسیر رشاد اشاخاص ،معرفات و

روش کتابخانهای

احمد کاظمی

خودسازی و فرآیند نفوذ اشاره شده است

با نگاهی انتقادی به پیشینههای تجربی به وضوح میتوان قلت پژوهشها را دید؛ از یاک ساو باه
طور کلی مطالعات محدودی بصورت کمّی یاا کیفای انجاام گرفتاه اسات .و ازساوی دیگار تااکنون
پژوهشی عام و کلی و یا خاص از منظر جامعهشناسی در این حوزه انجام نگرفته است و یاا نتاایج آن
هنوز مورد انتشار قرار نگرفته است.
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جمعبندی و نتیجهگیری از پیشینههای ذکار شاده در مقالاه حاضار حکایات از فقادان پژوهشای
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

مستقل و مستقیف مرتبط با اهدا  ،روش و ساختار این تحقیق دارد .در نتیجه اهمیت ایان پاژوهش در
آن است که با رویکرد کیفی و به طور ویژه به این موضوع مهف در میدان وسیع تحقیق میپردازد.
روششناسی پژوهش
روش این پژوهش ،روش کیفای از ناوع تحلیال مضامون است .این روش ،جزء تحقیقات کیفای
و روشی برای شاناخت بیشتر ،تحلیال و گزارش الگوهاای موجاود در دادههاای کیفای اسات(عابدی
جعفری .)1390 ،روش تحلیل مضمون از متعار ترین روشهای تحلیال دادههاای کیفای اسات کاه
عبارت است از تحلیل مبتنای بار اساتقرای تحلیلای کاه در آن محقاق از طریاق طبقهبنادی دادههاا و
الگویابی دروندادهای و بروندادهای به یک سنخشناسی تحلیلی دست مییابد .دادههاای ماورد تحلیال
در این روش شامل دادههای متنی ،مصاحبهها و دادههای مشاهدهای متنیشده هستند.
یکی از مهمترین و دشاوارترین کارهاا در ایان گوناه تحقیقاات کیفای ،شاناخت مضامون یاا تاف
است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت شناسایی مضمون یا تف ،قلاب تحلیل مضمون است .عوامال ماؤرر
بر شناخت مضمون عباارت ناد از.1 :شااعور متعااار ؛  .2ارزشاهای محقاق؛  .3جهاتگیاریهاا و
پرسشهای تحقیق؛  .4تجرباه محقاق در موضاوع (عابدی جعفری .)1390 ،به طور خالصاه تحلیاال
مضامون ،از جملاه روشهاای غیرواکنشای و غیرمداخلهای است که با ساه تکنیاک تلخایص ،تحلیال
تفسیری و تحلیل سااختار بخاش انجاام میگیرد.
در این پژوهش پس از استخراج تفها ،ابتدا تمهای اولیه در شبکه مضامین به هف ارتباط داده شاد،
سپس  27تف فرعی 5 ،تف اصلی و یک تف مرکزی باه دسات آماد و بار ایان اسااس ،سااختار مقالاه
صورتبندی شد .در این پژوهش راهبرد نمونهگیری با حداکار تنوع به کار گرفته شاد و از جواناان باا
طیفهای مختلف سنی و جنسی و پایگاههای متفاوت اقتصادی و اجتمااعی نموناهگیاری هدفمناد و
نظری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت .در پژوهش حاضر جهت گردآوری دادهها از مصااحبه
نیمه ساخت یافته استفاده شد .از  25نفر از جوانان سنین بین  18تا  35سال مصاحبه گرفته شد.
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یافتهها
تحصیالت ،وضعیت اشتغال سؤالهایی پرسیده شاده اسات کاه توزیاع فراوانای مصااحبه شاوندگان
برحسب شغل به ترتیب عبارت است  74درصد از پاسخگویان دانشجو یا دانش آموز 14 ،درصد شاغل
در بخش خصوصی و  12درصد شاغل در بخش دولتی هستند .همچنین  25درصد از مخاطباان دارای
تحصیالت دپایلف و زیار دیاپلف 45 ،درصاد کارشناسای 25/5 ،کارشناسای ارشاد 4/5 ،درصاد دارای
تحصیالت حوزوی هستند 52/5 .درصد از پاسخگویان در محدوده سنی  18تا  23سال 34 ،درصد در
محدوده سنی  24تا  29سال و 13/5درصد در محدوده سنی  30تا  35سال قرار دارند.
مضمونهای استخراج شده
در این پژوهش پس از استخراج تفها ،ابتدا تمهای اولیه در شابکه مضاامین باه هاف ارتبااط داده
شد ،سپس تفهای فرعی ،تفهای اصلی و یک تف مرکزی به دست آمد و بر این اساس ،سااختار مقالاه
صورتبندی شد .تفها در جدول شماره ( )2نشان داده شده است.
جدول شماره  :2جمعبندی مضمونها و تدوین مضمون فراگیر
مضمون فراگیر

مضمون سازمان دهنده

مضمون پایه

سبک زندگی فرد محور

شایستگیهای شخصی

مهربانی ،تواضع و فروتنی ،سااده زیساتی ،شاهرت گریازی،

سبک زندگی اجتماع محور

اجتماع محوری

مردمی بودن ،وحدت آفرینی ،کمک به همنوعان

سبک زندگی مدیریت محور

فرماندهی نظامی

توانمندی ونبوغ نظامی ،دشمنشناسی ،شاجاعت ،مادیریت

سبک زندگی سیاست محور

بینش انقالبی

سبک زندگی دین محور

بینش توحیدی
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در ابتدای مصاحبهها از شرکت کنندگان در ماورد مشخصاات کلای خودشاان نظیار :سان ،میازان

دنیا گریزی ،عزت نفس ،قاطعیت ،آرامش و طمأنینه

جهادی ،قدرت تدبیر ،مهارت ارتباطی
همگرایای منطقااهای ،اسااتکبار سااتیزی ،فراجناااحی بااودن و
قدرت تحلیل و درک شرایط سیاسی ،والیت مداری
خودسازی معناوی و خادامحوری ،روحیاه شاهادتطلبای،
تفکر عاشورایی ،عشق و توسل به معصومین(ع)
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سبک زندگی فرد محور
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

ویژگیهای شخصیتی نقش مهمی در روابط و تعامالت فاردی و اجتمااعی دارد .از منظار لاوین،1
رفتااار تحاات تااأریر عواماال فااردی و دروناای (نظیاار شخصاایت ،ادراک ،ارزشهااا و تواناییهااا) و
محیطی(عوامل سازمانی ،خاانواده ،گاروه همکااران و غیاره )...قارار دارد (باروکس .)2009 ،2بررسای
شخصیت افراد از آن جهت مهف است که ویژگیهای شخصیتی بر چرایی و چگونگی روش و سابک
رفتاری اشخاص ،تأریرگذار هستند(رابینز و کولتر .)2018 ،3سبک زندگی فردی شاهید سالیمانی ،یاک
شیوهی مشخص و قابال مشااهده از زیساتن او اسات و مجموعاهای از ارزشهاا ،شایوههای رفتاار،
حالتهای وی نظیر ساده زیستی ،مهربانی ،تواضع و فروتنای ،شاهرت گریازی ،دنیاا گریازی ،عازّت
نفس ،قاطعیت و آرامش و طمأنینه را در برمیگیرد که در ذیل به دو مورد از اینها اشاره میشود.
ساده زیستی
ساده زیستی در اسالم ،یک هنجار و ارزش مهف و اساسی معنوی است همچنانکه در سیره پیاامبر
اکرم(صلی اهلل علیه و آله) و امامان معصوم(علیه السالم) ساده زیستی و قناعت ارزشی واال محساوب میشاد و ناه
تنها خود بدان عمل میکردند ،بلکه مشوّق دیگران نیز بودند.
ساده زیستی یعنی اکتفا به حداقلها و نفی آن نیازهایی که طبیعی و ضروری نیست ،سااده زیسات
در نقطه مقابل رفاهطلب و تجملگرای قارار دارد و باه معنااا انازوا ،تارک دنیاا و عادم اساتفاده از
نعمتهاا دنیا نیست؛ بلکه منظور از آن این است که انسان ،با استفاده درست و منطقا از نعمتهااا
مادا ،آن را وسیله و ابزارا براا رفع نیازهاا آدم بداند و با توجه باه دساتورات شارع مقادس ،در
تهیه غذا ،لباس ،لاوازم زنادگ  ،نشسات و برخاسات باا دیگاران ،حضاور در صاحنههاا سیاسا و
اجتماع و بر پای محافل و مجالس ،حد اعتدال را رعایت نموده ،از نعمتهاا دنیا به قادر ضارورت
و رفع نیاز ،استفاده کرده و از اسرا و تجملگرای و ریخت و پاشهای بیمورد خودداری نماید.
ساده زیستی پاسخ انسانهای دانا به زندگی ناپایدار دنیاست که در پرتو آن ،آراماش درون و بارون
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حاصل میشود .بنابراین ساده زیستی با نوع شناخت انسان و نگرش او به زندگی دنیا مرتبط اسات .در
در مرداب دنیا افزایش یافته است (پسندیده.)1390 ،
سجاد جوان  26ساله میگوید " :شما عکسی از حاج قاسف با میز پیدا نمیکنیاد ،همیشاه در باین
مردم و یا در میدانهای نبرد با دشمنان بود .عدهای از مدیران تجمالگارا شادهاند و خاود را از ماردم
جدا میدانند و درب اتاقهایشان به روی مردم همیشه بسته است اماا مان یاک ساوال می پرساف آیاا
کسی برای دیدن حاج قاسف پشت در یک اتاق ماند؟"
عزّت نفس
اگر چه عزّت نفس را معموالً با اعتماد به نفس به یک معنا بکاار مایبرناد ولای عازّت نفاس بسایار
گستردهتر و عمیقتر از اعتماد به نفس است .احساس عزّت نفس یعنای اعتقااد داشاتن فارد باه ایان کاه
توانمندیها و شایستگیهای الزم و ضروری برای زندگی را داراست .ناتانیل براندن 1در کتاب روانشناسای
عّزت نفس؛ عزّت نفس را در دوست داشتن خود ذکر مینماید .بنا به عقیده روانشناسان انسانها مطاابق
بر نیاز فطری و غریزی خود تمایل دارند باعزّت زندگی کنند .قرآن کریف عزّت نفاس را از لاوازم زنادگی
موفقیت آمیز میداند و تنها راه عزّتطلبی را ایمان به خدا ،رسولش و اهل ایمان معرفی مینماید.
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عصر امروز با رشد فزاینده مصر گرایی و تجمّلگرایی ،خطر غوطهور شدن هر چاه بیشاتر انساانها

سپهبد شهید حاج قاسف سلیمانی با داشتن عزّت و کرامت نفس توانست در راه اهادا مقادس و
واالی خود تمام موانع و مشکالت را از سر راه بردارد و به مراحل تکامل و تعالی دست پیدا کند.
پیمان  25ساله اظهار مینماید" :ایشون در عین مظلومیت عزّتمندانه با دشمنان اسالم مبارزه کردناد
و هرگز در سختترین شرایط تن به ذلت ندادند و پذیرای مرگ با عزّت شدند".
سبک زندگی مدیریت محور
به زعف هنری فایول ،2مدیریت عبارت اسات از علاف هنار متشاکل و هماهناگ کاردن رهباری و
کنترل دسته جمعی به منظور رسیدن به مطلوب یا حاداکار کاارایی .از ایان منظار در سابک مادیریتی
عناصری نظیر علف ،هنر ،استعداد ،قابلیتهای ذاتی و فطری فرد دخیل هستند.
Nathaniel Branden
Henri Fayol
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شهید سلیمانی به عنوان یکای از مادیران و فرمانادهان موفاق نظاامی باا دارا باودن شااخصها و
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

شایستگیهای مورد نیاز مدیران ارشد و عالی نظیار بعاد داناش مادیریت ،مهاارت ،تجرباه ،نگارش،
ویژگیهای شخصیتی و با درایت و تدبیر فوقالعاده نقش کلیادی در ارتقاای جایگااه ایاران در غارب
آسیا و مبارزه با تروریسف و شکست و نابودی داعش و تاالش در جهات همگرایای باین کشاورهای
منطقه داشت .در ذیل به دو مورد از مؤلفههای مدیریتی ایشان پرداخته میشود.
توانمندی و نبوغ نظامی
مدیریت ریسک و مخاطرات یکی از ملزومات اساسی ارتشهای نوین است و بدون پیااده ساازی
فرآیندهای علمی و منطقی ،قادر به شناسایی و رفع مخاطرات نخواهیف بود(حصیرچی و نیاوند.)1399 ،
بواسطه ماهیت پیچیدگی و خطرآفرین بودن عملیاتهای نظامی ،مدیریت ریسک در این عملیاتهاا از
اهمیت وافری برخوردار است و بدون توجه به آن ،شکست و خساارت جباران ناپاذیر دور از انتظاار
نیست .پژوهشگران و اندیشمندان و افرادی که جنگها را به لحاظ نظامی تجزیاه و تحلیال کاردهاناد،
جملگی بر آنند که شهید سلیمانی از نبوغ ،خالقیت و مهارت بینظیری در فرماندهی برخاوردار باوده
است .یکی از عوامل مهف پیروزی خیره کننده رزمندگان اسالم و مدافعان حرم در نبرد با دشمنان و گروه
سلفی تکفیری داعش ،فرماندهی فوقالعاده وی است .سردارسلیمانی از بعد نظامی نابغهای در طراحی و
اجرای عملیاتها در صحنههای نبرد و هدایت جنگهای راهبردی بود.
کیوان جوان  23ساله میگوید" :زمانی که ایشون با صالبت از تلویزیون به ماردم ایاران و هماه
مردم دنیا گفت کمتر از سه ماه دیگر داعش نخواهد بود ،وفای به عهد کرد و در ناماه باه رهبارانقالب
اعالم پایان سیطره داعش را اعالم کرد .این نشون دهنده تسلط به دانش رزم و نبوغ نظامی ایشون بود".
مدیریت جهادی
واژه مدیریت جهادی ،مفهومی جامع است که دربرگیرندة مبانی و اصول اولیه و اساسای مادیریت
در مکتب اسالم است .مدیریت جهادی به عنوان سبکی بومی از مدیریت ،باا ریشاه داشاتن در مباانی
دینی و اسالمی ،در مواجهه با مسا ل و حل آنها باه شایوهای جهادگوناه عمال ماینمایاد .مادیریت
جهادی شهید سلیمانی با ویژگیهایی نظیر معنویت ،رضایت الهی ،انعطا پذیری همراه اسات .دقاایق
پر برکت عُمر شریف وی با مفاهیف بلند جهاد فی سبیلاهلل عجاین و آمیختاه شاده باود .او باه معناای
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واقعی آیه  95سوره مبارکه نساء را درک نموده و همیشه آماده تالش و مجاهدت مستمر بارای تحقاق
نیکوکاری،خدمترسانی در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت ماینماود .الگاوی
تربیتی مبتنی بر جهاد و ظرفیتهای نهفته در آن میتواند به شکلگیری تفکار و کانش جهاادی بارای
تحقق تمدن نوین اسالمی کمک شایان نماید.
محمد اظهار مینماید ":سردار در حوادث مختلف در میان مردم آسیب دیده حضاور پیادا میکارد
و به یاری آنها میشتافت خاطره شیرین حضورش در میان سیلزدگان در اوایل ساال 1398هایچگااه
از اذهان محو نمیشه ،ایشون معتقد بود خدمت به مردم سیل زده هاف ناوعی دفااع از حارم محساوب
میشه و اجر و رواب باالیی داره".
سبک زندگی اجتماع محور
سبک زندگی اجتماعی از جمله مفاهیمی است که جامعهشناسان آن را در ادبیات علاوم اجتمااعی
به کار برده و مجموعه مدلها و الگوهای رفتاری هر فرد در زندگی اجتماعی میدانناد ،باه بیاان دیگار
سبک زندگی محتوای روابط و تعامالت یک شخص در جامعهی کوچاک و بازرگ پیراماون اوسات.

مقالۀ پژوهشی :واکاوی مؤلفه های سبک زندگی شهید سلیمانی /غالمرضا تاج بخش

اهاادا الهاای در جامعااه بااود و در موضااوعات اجتماااعی ماننااد کمکرسااانیها ،فعّالیّتهااای

شهید سلیمانی در نقشهی راهی که برای زندگی اجتماعی خود ترسیف نمود پاساداری از حقاوق افاراد
جامعه ،نیکویی کردار و احترام و تکریف در روابط با دیگر انسانها و کمک باه هاف نوعاان را سارلوحه
قرار دارد .در ذیل به یکی از مؤلفههای مهف سبک زندگی وی پرداخته شده است.
مردمی بودن و عشق به مردم
سردار سلیمانی با این بینش که همه ما بنده خداییف و اوست خاالق ماا و هایچ کاس بار دیگاری
برتری و امتیازی ندارد .بذر عشق و محبت را در دل آحاد مردم کاشات و آنهاا را مجاذوب خاود و
اسالم نمود .وی بر این باور بود که نباید به دیده حقاارت باه هایچ کاس بنگاریف ،حتای آن دختار و
پسری که با پوشش و لباس نامناسب در جامعه ظاهر میشوند و تظاهر به گناه میکنند را نیاز بایاد در
دل دوست داشته باشیف چرا که آنان نیز بنده خدایند و خداوند تمام بنادگانش حتای گناهکااران را نیاز
دوست دارد .نشانههای محبوبیت این سردار آسمانی را در حضور پرشاور ماردم باه ویاژه جواناان در
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مراسف وداع و تشییع پیکر او میتوان دید .در تشاییع پیکار وی ،هازاران نوجاوان و جاوان باا بغضای
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

مقدس در سینه شعار دادند که هر یک از آنها قاسف سلیمانی خواهند بود؛ یعنی آگاهاناه مکتاب حااج
قاسف و مکتب مبارزه با دشمنان اسالم و حمایت از مستضعفان را انتخاب کردند.
حسین جوان  19ساله اظهار مینماید" :ایشون بادون هرگوناه شاانتاژ و تبلیغااتی دل ماردم را باه
دست آورد ،میدونید چرا؟ چون کار بیمنت و ساخاوتمندانه انجاام میاداد فقاط رضاایت خادا تاو
نظرش بود ،ایشون یک شخص فروتن و بیحاشیه بود ،خداوند صدق در رفتار و کردار او را با مهاری
عمیق در دل همه مردم گذاشت".
علی اظهار مینماید" :حاج قاسف همه مردم را دوست داشت و تو صحبتا و سخنرانیهاش واضا باود
این باعث شده بود همه مردم هف صر نظر از گرایش فکری ،سیاسای و حتای دینای حااج قاساف را
دوست داشته باشند ،زمانی که خبر شهادتش را دادند من میدیدم افرادی که شااید از ظاهرشاان انتظاار
میرفت نسبت به این موضوع بیتفاوت باشند اما از شهادت حاج قاساف متاأرر و عازادار بودناد .هماه
میدانند چه کسی مقابل داعش ایستاد .مهف نیست چه عقیدهای داریف ،چنین شخصیتی میتواناد بارای
هر کسی محبوب باشد".
سبک زندگی سیاست محور
واژه سیاست در لغت به معن پاس داشتن ملک ،حراست و نگهدارا ،حکف رانادن ،رعیاتدارا،
ریاست ،داورا ،مصلحت ،تدبیر ،تأدیب ،دوراندیش  ،عقوبت ،عدالت و غیاره آماده است(اساکندری،
 .)1388سبک زندگی سیاسی عبارت است از شیوههای مواجهه فرد با مهفترین وظایف به منظاور نیال
به اهدا در ساحت زندگی سیاسی .سبک زندگی سیاسی در بستر رویکرد فرهنگی جامعه باه مقولاه
قدرت تعیین مییابد .نظر به جایگاه و نقش سیاست ،طراحی سبک زندگی سیاسی شاهید سالیمانی از
اولویت برخوردار است .در دیدگاه این شهید عزیز اولاین ویژگای در سابک زنادگی سیاسای ایرانای
والیت مداری ،آزادی خواهی ،بیداری و حرکت است.
والیتمداری
واژه والیت مداری بیانگر آن است که تمامی شئون زندگی فارد در چاارچوب نظاام والیای قارار
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دارد و یکی از اصلیترین و اساسیترین آموزههای دین مبین اساالم اسات کاه التازام باه آن خیارات

فراوانی را برای انسان به ارمغان میآورد .ناظاام سایااسای اسالم و شیوه حکومتی دین بر پایه والیات
والیت محوری در اندیشه امام راحل و مقام معظف رهبری(مدظلهالعالی) بدین معناسات کاه کلیاه برناماهها،
سیستف و مجریان و ماردم جامعاه اساالمی تحات اشارا و دساتورات و سایره معصاومان باشاند و
سیاستگذاریها با هد گذاری آنان هماهنگ شود و تماام فعالیتهاای بشاری باا سایره پیاامبران و
معصومان (علیه السالم) پیوناد بخورد.انساان بارای پیماودن راه ساعااادت چااارهای جااز تاباعایاات و
پایاروی از فرامین راهنمایان الهی ندارد بدین جهت هرگاه ماسلمانان حول محور والیات جماع شاده
و تابع بی و چون و چرای والیت بودهاند پیروزی و ساعادت دنیا و آخرت را کسب نمودهاند.
سردار سلیمانی به غایت والیتمدار بود و به رهبر و مقتدای خویش عشاق مایورزیاد .نگااه او باه
عنوان یک افسر رشید لشکر اسالم به ولیامر مسالمین و فرمانادهی معظاف کال قاوا(مدظلاهالعالی) تنهاا از
حیث رعایت سلسله مراتب نظامی نبود بلکه نگاهی بس فراتار داشات و از جنباه اعتقاادی بادینامار
مینگریست سخن او ،نوشته او ،نگاه او ،تصمیمات ،فعالیتها و اعمال او هماه و هماه تعقیاب کنناده
خط والیت بود .بیجهت نیست که عبارت مالک اشتر والیت در وصف او به کار برده میشود (بیانیاه
شورای فرهنگ عمومی کشور.)1398 ،
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است و مالک ماسالماانای پاس از اطااعات از رساول خاادا(صالی اهلل علیاه و آلاه) والیاتپاذیری اسات.

رضا جوان  25ساله در این باره میگوید" :ایشون در نامهای که به رهبر نوشتند در خصوص پایان سایطره
داعش ،خودشون را سرباز والیت معرفی کردند .در وصیت نامه هف همگان را توصیه کردند کاه بایاد خیلای
مواظب باشیف خط والیت را گف نکنیف .بر این باور بودند که معیار ما در همه گزینشها و انتخابهاا اشااره و
اراده والیت است و تبعیت از والیت فقیه باید در همه جا و در همه حال در وجود ما جاری و ساری باشد".
همگرایی منطقهای
در ادبیات روابط بینالملل ،منطقهگرایی هنگامی به کار میرود که دولتهای واقاع در یاک منطقاه
جغرافیایی که دارای عالیق مشترک هستند از طریق سازمانهای منطقهای با یکدیگر همکااری نظاامی،
سیاسی و اقتصادی داشته باشند (علایباباایی .)1372 ،از نظار لاوییس فاسات 1منطقاهگرایای ،چوناان
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شیوهای برای بررسی و کشف الگوهای گستردهتر همکاری و منازعه در منطقه و فرآیندی کاه طای آن
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

دولتها و بازیگران دیگر راهبرد و سیاست مشترکی را در منطقه در پایش مایگیرناد ،همچناین درون
یک منطقه فرضی به تشویق و ترویج استراتژی پرداخته و هاد آن نیاز تعقیاب اهادا مشاترک در
یک یا چند حوزه است ،تعریف میشود (فاست.)1386 ،
به لحاظ تاریخی کشور ایران به عنوان مهمترین و قدرتمندترین بازیگر منطقه شناخته شاده اسات
و در این میان سردار سلیمانی چهره صل خواهی ،امنیتخواهی و امنیتزایی بود و هاد وی صال
و ربات بیشتر منطقه بود .در نتیجه شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی مهنادس اساتکبار ساتیزی در
تاریخ معاصر از گفتمان ملی فراتر رفته است و همگرایی منطقهای در محکومیت اقادام دولات آمریکاا
نشان دهنده عزم راسخ جامعه بینالمللی در مبارزه با تروریسف میباشد.
علی در این باره میگوید" :خون حاج قاسف یاک همگرایای بینالمللای میاان جریاناات مقاومات
اسالمی ایجاد کرد .اگه قبالً جریانات باه صاورت پراکناده عمال میکردناد و هار کادوم در مسایری
جداگانه بدنبال اهدا خودشون بودند ،شهادت این عزیز سبب نوعی همگرایی در میان آنها شد".
سبک زندگی دین محور
سبک زندگی اسالمی از جمله واژگانی است که اولین بار توسط رهبر فرزانه انقالب وارد ادبیات ما شد
و به سرعت به موضوع مهف ،کلیدی و پربسامد تبدیل شد .اینکاه رفتاار ماا برگرفتاه از بینشهاا ،باورهاا،
جهانبینی ،گرایشها و نوع نگاه ما به جهان هستی است ،و اینکه سبک و شیوه رفتار ما در حیات فاردی و
جمعی ،متأرر از ارزشها و هنجارهای حاکف بر محیط پیرامون و جامعه است ( فوالدی .)1392 ،در اندیشه
دینی شهید سلیمانی ،بخشی از مشکالت و مصا ب زندگی جامعه اسالمی ،ناشی از دوری از سبک زندگی
دینی و معار ناب قرآن و اهلبیت(علیه السالم) است و تنها راه رستن از مشکالت جاری ،تغییر نوع نگااه باه
زندگی است .در ذیل به دو مورد از ابعاد شیوه زندگی دینی این شهید پرداخته شده است.
خودسازی معنوی
تفکر نوعی تعقل است که از ترتیب مقدمات به حصول نتیجه میرسد .در قارآن مایفرمایاد " :او
خدایی است که زمین را بگسترد و در آن کوهها قرار داد و نهرها جااری سااخت و از هار میاوهای در
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زمین جفت بیافرید ،شب و روز بپوشانید .همانا در این امور آیهها و نشانههایی است برای مردمای کاه

تفکر داشته باشند (سوره رعد ،آیه  .)3امیرالمومنین(علیه السالم) میفرماید" :به وسیله تفکار قلبات را بیادار
میفرماید" :بهترین عبادتها تفکر درباره خدا و قدرت اوست" .این آیات و احادیث نشاان دهناده آن
است تفکر به عنوان یک عبادت بلکه بهترین عبادتها معرفی میشود .شهید سلیمانی عالوه بار انجاام
واجبات عبادی به مستحبات همچون تقید به تهجد و نماز شب ،تالوت آیات قرآن و دعاا و مناجاات
توجه خاصی داشت.
یاسر در این باره اظهار مینماید" :با دیدن فیلفهای از سردار که در نماز و عبادت است میشاه ایان
برداشت را کرد ایشون یه حس عجیبی در این حالت پیدا میکنه و وقتی ایشون به راز و نیاز باا خادا و
خوندن ادعیه و قرآن میپردازه ،انگار از این دنیا جدا شده".
ارادت و تمسّک به

اهلبیت(علیه السالم)

در کتاب شریف خصال نقل شده است که نبیاکرم(ص) فرمودهاند« :مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ حُابَ الْأَ مَّاۀ مانْ
أَهْل بَیْتی فَقَدْ أَصَابَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخرَة فَلَا یَشُکَّنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ فی الْجَنَّۀ»( )1اگر خدای متعال کسای را باه
این رزق برساند که محبت ا مه از اهلبیت(علیه السالم) مرا در سافره او قارار دهاد ،باه تماام خیار دنیاا و
آخرت راه پیدا کرده است بنابراین کسی تردید نکنه که چنین کسی در بهشت است (ابنبابویاه،1377 ،

مقالۀ پژوهشی :واکاوی مؤلفه های سبک زندگی شهید سلیمانی /غالمرضا تاج بخش

کن و در شب پهلویت

را از بستر جدا ساز و تقوای پروردگارت را پیشه ساز" .یا امام صاادق(علیاه الساالم)

جلد دوم .)515 :بر این اساس تقّرب به خداوند و رسیدن باه ساعادت دنیاوی و اخاروی باا عشاق و
دوستی اهلبیت(علیه السالم) عجین شده است.
سردار دلها با اتصال به این انسانهای پاک سرشت و پااک زیسات توانسات باه درجاات عاالی
سلوک دست یابد و با الگویابی از این اولیای الهی ساعادت دنیاوی و اخاروی خاود را رقاف زناد .در
زیارت نامه امین هلل میخوانیف که "مرا در زمین و آسمان عزیاز و ساربلند گاردان" .و از ایان رو ایان
انسان متّقی و پرهیزکار در نزد سایرین عزیز و محترم ماند.
کریف جوان  26ساله در این باره میگوید" :حاج قاسف از عمق جاان شایفته اهالبیات عصامت و
طهارت(علیه السالم) بود .اعتقاد و ارادت و عشق به خاندان رسالت در اعماق وجودش رسوخ نموده بود .از
دوستان کرمانیف شنیده بودم سردار هر سال میره کرمان و در روستای پدریش مجلس عازای حساینی و
فاطمی(علیه السالم) را برپا میکرد و خدمت در روضه سیدالشهدا(علیه السالم) و حضرت فاطمه زهرا(سالم اهلل علیها)
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و نوکری و خادمی این دستگاه را برای خودش افتخاری بس بزرگ میدانست".
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

الگوی نهایی مولفههای سبک زندگی سردار دلها
الگوی مستخرج از یافتههای پژوهش در رابطه با مولفههای سبک زندگی شاهید سالیمانی شاامل پانج
بعد اصلی و  27مولفه فرعی است.

شکل شماره  :1طراحی الگوی سبک زندگی سردار دلها

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ابعاد مختلف سبک زندگی شهید سالیمانی در حوزههاای مادیریتی ،اجتمااعی،
فردی ،مذهبی و سیاسی مورد تحلیل و بررسای قارار گرفات .در گاام دوم انقاالب ،تبیاین و ترسایف
شخصیت این اسطوره و قهرمان ملّی و تبدیل مکتب این شهید واالمقام باه مکتبای همگاانی و جهاان
شمول که از بنیانهای نظری نظیر معرفتشناسی ،خداشناسی ،انسانشناسای و مانناد آن اساتوار اسات
میتواند الگویی برای دستیابی کمال و سعادت انسانها باشد.
سبک زندگی او داللت بر مسا لی نظیر اهمیت خاانواده و ازدواج ،ناوع لبااس و پوشاش ،الگاوی
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مصر  ،معنویتگرایی ،والیت محوری ،عمران و آبادانی ،دفاع و امنیت ،آموزش و پرورش ،تعاامالت
متن زندگی انسان را در سطوح متفاوت فردی ،خاانوادگی ،اجتمااعی ،حکاومتی و باینالمللای ماورد
مالحظه قرار میدهد.
سبک زندگی شهید سلیمانی برخوردار از نوعی وحدت است که عالوه بر اهمّیت خااص خاود از
نظر تداوم امنیت وجودی ،پیوندی هماهنگ و منسجف بین ابعااد فرعای آن موجاود اسات کاه کماال
انسان و سعادت همگانی را تأمین میکند .برای تارویج ایان سابک در جامعاه ایاران باه دو موضاوع
اساسی باید توجه نمود :اول آنکه داشتن یک منظومه مفهاومی کااربردی و دوم سیاساتگذاری ،برناماه
ریزی و عملیاتی نمودن آنها در جهت وصول به اهدا تعریف شده به نحاوی کاه تماامی نهادهاای
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و غیره درون جامعه را در برگیرد.
شهید سلیمانی نمونه بارزی از یک فرد طراز انقالب اسالمی است که باا برگزیادن سابک زنادگی
ایرانی -اسالمی طوری زندگی نمود که در زمان حیاتش محبوب قلاوب باود و پاس از شاهادت و در
مراسف تشیع ایشان نیز میلیونها نفر شرکت کردند که به تعبیار رهبار معظاف انقاالب(مدظلاهالعالی) ،یاوماهلل
شد .در وصف وی فرمودند که به شهید حاج قاسف سلیمانی به چشف یک فرد نگااه نکنایف؛ باه چشاف
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فردی و اجتماعی و غیره در جامعه دارد .در واقع سبک زندگی وی به همه مساا لی بار مایگاردد کاه

یک مکتب ،یک راه و یک مدرسه درسآموز نگاه کنیف.
همان گونه که مقام معظف رهبری(مدظلاهالعالی) در بیانیه گام دوم انقالب مایفرمایناد تاالش غارب در
ترویج سبک زندگی غربی در ایران ،زیانهای بیجبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و
ملّت ما زده است و مقابله با آن ،را جهادی همهجانبه و هوشمندانه میدانند .از این رو گام دوم انقاالب
دومین مرحلۀ خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی خواهد بود و فصال جدیاد زنادگی جمهاوری
اسالمی را رقف خواهد زد .در این میان شناسایی و توجه به شاخصهای سبک زندگی ایرانی – اسالمی
شهدای واالمقام و در رأس آنها ،سردار دلها و معرفی این اسوههای اخالقی به جامعه جوان ،نیازمناد
طرح آن به شکل مکتب ،یک مسیر و یک دانشگاه درسآماوز اسات تاا اندیشاهها ،ارزشهاا ،الگاو و
نمادهایی فکری و انگیزشی آنها باز تعریف و بازنمایی شود و بتوان این ارزشهای واال و اصیل را کاه
بنیان اصلی فرهنگ جامعه ایرانی را شکل میدهد به طور کامل به نسلهای آینده انتقال داد.
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